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Política de Privacidade

O presente documento declara os termos em que a Sociedade Diálogos e Cenários (Sociedade 
comercial com sede na Rua Barão Sabrosa nº130 A, 1900-094 Lisboa) recolhe, utiliza e procede 
ao tratamento dos dados e informações dos seus clientes .

As regras de tratamento de dados pessoais e a livre circulação desses dados encontram-se em 
conformidade com a legislação nacional e o Regulamento da Proteção de Dados Pessoais 
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016.  

Ao utilizar este site, autoriza a recolha e o uso de informações, como estabelecido nos termos 
da política de privacidade, e também dá consentimento à Diálogos e Cenários Lda para atualizar 
a presente política, sem que seja necessário aviso prévio.

O site dos Copos Reutilizáveis inclui opções para dar acesso às plataformas das suas redes 
sociais e também pode conter ligações para outros sites, cujos termos de privacidade sejam 
diferentes.

1. Dados recolhidos
Identificação e contacto: nome e endereço de correio electrónico. Sempre que o cliente entra 
em contacto através do site ( para esclarecimento de dúvidas ou pedido de orçamento) , autori-
za o tratamento dos seus dados, para os fins referidos nesta política;

Tempo de acesso ao site dos Copos Reutilizáveis: horários de acesso/ tempo de utilização do 
site. A sua navegação no site pode ser monitorizada para fins estatísticos, bem como, para fins 
de publicidade.

2. Responsável pelo tratamento dos dados
Qualquer dúvida quanto ao tratamento de dados pessoais deverão ser direcionados para os 
seguintes contactos:

Diálogos e Cenários Lda
Rua Barão Sabrosa nº130 A,
1900-094 Lisboa

Ou por email para: artcor@gmail.com

3. Utilização dos dados recolhidos
A Sociedade Diálogos e Cenários Lda utiliza os dados recolhidos, para:
-  Disponibilização dos seus serviços ao cliente;
- Prestação de apoio ao cliente;
- Manter o site dos Copos Reutilizáveis seguro e protegido;
- Cumprimento de obrigações legais;
- Gestão e análise das estatísticas de forma a melhorar o nível dos serviços fornecidos.

4. Conservação de dados pessoais
Os dados pessoais do cliente são conservados pelo período necessário ao seu tratamento, de 
acordo com a finalidade pretendida. O período de conservação pode sofrer alterações, no 
entanto a Diálogos e Cenários compromete-se a adoptar medidas de segurança e de conserva-
ção que sejam as mais adequadas. 


